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Prefeitura Municipal de
Porto Seguro publica:
• Aviso de Licitação Concorrência Pública Nº 001/2019 - Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de
agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades
realizadas integradamente que tenham por objeto estudo, o planejamento,
a conceituação e a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e supervisão da execução externa e a compra de espaços
e tempos publicitários para distribuição das peças ou campanhas junto
aos veículos de divulgação e demais serviços descritos no § 1º do art. 2º
da lei 12.232/10, objetivando promover a divulgação institucional da
prefeitura de Porto Seguro-BA.

Gestor - Claudia Silva Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Antônio Osório, n°170

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9NX0KEI9Y35D6LDGPDD6SA

Terça-feira
22 de Janeiro de 2019
2 - Ano VIII - Nº 3690

Porto Seguro

Licitações
Aviso de Licitação Num: CP001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
CNPJ N: 13.635.016/0001-12
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019
O Município de Porto Seguro/BA, por meio da Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados que
realizará licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019, na Data 11/03/2019, às 10h. Objeto: Contratação de
empresa para prestação de serviços especializados de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de
atividades realizadas integradamente que tenham por objeto estudo, o planejamento, a conceituação e a concepção, a
criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a compra de espaços e tempos
publicitários para distribuição das peças ou campanhas junto aos veículos de divulgação e demais serviços descritos no
§ 1º do art. 2º da Lei 12.232/10, objetivando promover a divulgação institucional da Prefeitura de Porto Seguro-BA.
Informações no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto
Seguro-BA, no horário das 08h às 12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-982584342. Demais atos no endereço
www.portoseguro.ba.io.org.br. Edital no site: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacao. Rilei Medeiros Ribeiro - Presidente da
COPEL.
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